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Aims It is not clear what the mechanism of government intervention in the process of urban development 
has been, which has provided the grounds for the activation of other mercenary forces and has left the 
following undesirable consequences. Therefore, the purpose of this study was to explain the role of 
government in the development of the suburban area from the perspective of the pathology of its maps 
and tasks.
Methodology The present descriptive study was conducted in 2020 in Sanandaj. Using a Mixed method, 
the research data are divided into three main axes: “Survey data based on interviews with 14 experts”, 
“Field data from settlements in the suburbs of Sanandaj” and “Documentary data extracted from the 
documents of the peri-urban settlements of Sanandaj” over 40 years (1976-2016). Data were analyzed 
using Holdern’s methods, Shannon entropy, and comparative-comparative methods. Thematic maps 
were generated in GIS 10. Pearson correlation test was also used in SPSS 20 software.
Findings The results showed that in the period 1976-2016, the city of Sanandaj always moved towards 
scattered manner that this type of development often occurred in urban peripheral. The reasons for the 
inefficiency of the government in the development of the suburban area were identified in the form of 32 
concepts, 29 sub-categories, and 5 main categories.
Conclusion Government interventions in the suburbs have two negative and positive aspects that in 
Sanandaj, both areas are inefficient. Therefore, in each of the axes discussed in this study, it is necessary 
to review and amend the duties of the government in the form of laws, regulations, urban development 
plans, and methods of urban management and land management.
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 چکیده

ه ب یشهر پیراسازوکار مداخله دولت در فرآیند گسترش مشخص نیست  اهداف:

سوداگرانه را فراهم  یروهاین یرشدن سافعال هایینهبوده است که زم یچه نحو

هدف از  ینبنابرا .گذاشته است یرا بر جا ینامطلوب بعد یامدهایو پ کرده

پژوهش حاضر، تبیین نقش دولت در گسترش ناحیه پیراشهری از منظر 

 ها و وظایف آن بود.شناسی نقشآسیب

با  .در شهر سنندج انجام شد ١٣٩٩سال  در ر،حاض توصیفی پژوهش شناسی:روش

 یهاداده« یپژوهش در سه محور اصل یهاداده یبی،ترک روش یک استفاده از

مستخرج از  یاسناد یهاداده«، »خبرگاننفر از  ١٤بر مصاحبه با  یمبتن یمایشیپ

 یهناح یهااز سکونتگاه یدانیم یهاداده«و  »یراشهری سنندجپ یهمستندات ناح

گردآوری شد. اطالعات با استفاده  ١٣٥٥-١٣٩٥ساله ٤٠در دوره  »سنندجیراشهری پ

های ای تحلیل شدند. نقشهمقایسه-های هلدرن، آنتروپی شانون و تطبیقیاز روش

 SPSSتولید شدند. همچنین از آزمون همبستگی پیرسون در  GIS 10موضوعی در 

 استفاده شد. 20

وند گسترش ناحیه پیراشهری نشان داد که آمده از تحلیل ردستنتایج بهها: یافته

رویی حرکت کرد که ، شهر سنندج همواره به سمت پراکنده١٣٥٥-٩٥در دوره زمانی 

این نوع توسعه، اغلب در اراضی پیراشهری اتفاق افتاد. دالیل ناکارآمدی دولت در 

ی مقوله اصل ٥و  یمقوله فرع ٢٩مفهوم،  ٣٢ گسترش ناحیه پیراشهری، در قالب

 سایی شد. شنا

مداخالت دولت در  یجابیو ا یدر شهر سنندج، در هر دو حوزه سلب گیری:نتیجه

مورد  یاز محورها کیرو، در هر  نیوجود دارد. از هم یناکارآمد ،یراشهر یپ ینواح

 ها،نامهنییآ ن،یدولت در قالب قوان فیاست که وظا یمطالعه، ضرور  نیبحث ا

مورد  ن،یسرزم شیو آما یشهر  تیریمد یهاوهیو ش یتوسعه شهر  یهاطرح

 .   ردیو اصالح قرار گ ینیبازب
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 مقدمه

یکی از مسائل مهم جغرافیای شهری ایران، مساله رشد و توسعه 

در کنار الگوهای سنتی رشد شهری و عوامل و نیروهای آن است. 

ی آن را در نظریه هایمندقانونسازوکار و  هانس بوبکشهری، که 

بیان کرده است، امروزه نیروهای جدیدی در  بریی بهرهدار هیسرما

تکوین و توسعه شهرها دخالت دارند که نهاد دولت با سازوکارهای 

شود آنها محسوب می نیترعمدهاز  اشیقانوناجرایی و 

[Rahnamaei, 1994]قلمروی و دولت نام به یادهیپد . پیدایش 

ه توانست شده است که ی سازوکارهاییر یگشکل سیاسی، موجب

 مروقل اندازه به مقیاسی در را شهرها موقعیتو  عملکرد، شکل، اندازه

 تواندیم گسترده فضایی بر تسلط با دولت زیرا کند؛ متاثر دولت آن

 مانند خاص رفتاری یر یگشکل برای را ییهافرصت و هاتیمحدود

د آور  فراهم خود زیرسلطه جمعیت در مصرف و تولید الگوی تغییر

[Meshkini & Rahimi, 2013: 88] . از سوی دیگر، رشد

شدن فضاهای ی در شهرها منجر به کاالییدار هیسرمامناسبات 

، [Bennike, 2017; Lin & Zhang, 2017]شهری 

و  [Pacione, 2013; Fraser et al., 2015]سازی فضا خصوصی

 Cleave et]شود ی شهری بر سر جذب سرمایه میهامکانرقابت 
al., 2016] در اثر این فرآیندها، نواحی پیرامونی شهر، به محلی .

ی اقتصادی تبدیل شده و هاتیفعالبرای تمرکز جمعیت، سرمایه و 

ران، نظکنند. تا جایی که برخی از صاحبفضاهای جدید را تولید می

کنند از اصطالح پیراشهرنشینی در مقابل شهرنشینی استفاده می

[Shaw et al., 2020; Ledo & Paola, 2020; Ravetz, 
2013] . 

 درون شهرها شهر است که پیرامون ای درمحدوده پیراشهری ناحیه

. یکی از [Buxton et al., 2008: 25] ابندییم گسترش آن

 عنوان لبه جغرافیاییترین تعاریف پیراشهر، توصیف آن بهمتداول

ود شیی چون هاله، حاشیه و پیرامون بیان میهاواژهشهر است که با 

[Ravetz, 2013; Adell, 1999]پویا از لحاظ  . پیراشهر، قلمرویی

فضایی و ساختاری است که در آن فرآیندهای توسعه شهری و 

گیرند. لبه شهر در تعامل با یکدیگر قرار می ، درختهیآمدرهمروستایی 

ار واسطه فشاین ناحیه، طیفی مشخص با مرزهای روشن نیست و به

ی بازار کار دارای الگوی متغیر کاربری هافرصتبر منابع طبیعی و 

ناحیه پیراشهری، . همچنین [Adell, 1999: 8]زمین است 

ر طول زمان و با که دای انتقالی با کارکردهای چندگانه است منطقه

(شکل  [Ravetz, 2013: 23] دهدیمگسترش شهر، تغییر ماهیت 

گیری مناطق پیراشهری دالیل شکلکننده های توجیه). دیدگاه۱

 و شهریی فضاها مجاورت وجود این مناطق درطور معمول به به

ی درون شهرها، اشاره هارساختیزای فضاهای توسعهبودن ناکافی

برخی نیز  .[Kleemann et al., 2017; Pallavi, 2019]کنند می

ی هاطیمح سویبه شهرهای پیشرو را حاصل پیراشهری پدیده

ویژه در که به [Ashenaei, 2013: 38]دانند می موجود پیرامون

خورد. با این حال، یکی از دالیل الگوهای رشد پراکنده به چشم می

 ثاحدا و زمینه توسع هزینه پیراشهری، تفاوت اصلی گسترش

 معمول، هزینه طوربه که است شهر های درونعرصه در هازیرساخت

 مدیران به شهر پیرامون یهامکان در زمین توسعه به نسبت بیشتری

. با افزایش قیمت [Farris, 2001: 12] کندیم تحمیل شهری

 یابد وزمین و مسکن، توان رقابتی شهر با پیرامونش کاهش می

آن در شکل توسعه پیوسته یا ناپیوسته در اراضی اراضی بالفصل 

  ).٢گیرند (شکل پیرامونی در معرض گسترش قرار می

داری، دو نیروی اصلی در گسترش نواحی دولت و مناسبات سرمایه

پیراشهری هستند که در این مطالعه، بر نقش دولت تمرکز شده 

های مختلفی به موجود، از جنبه یهامحققان در پژوهشاست. 

 ). ۱اند  (جدول نقش دولت در توسعه شهری پرداخته



 ۳۴۹ دجسنن یمطالعه مورد ؛یراشهر یپ ینقش دولت در گسترش نواحــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                             Volume 36, Issue 4, Fall 2021 

 
  [Bryant et al., 1982]مفهوم نواحی پیراشهری  )۱شکل 

 

 
  [Pallavi, 2019]روابط شهر و پیراشهر ) ۲شکل 
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 مطالعات انجام شده در حیطه بررسی نقش دولت در توسعه شهری )۱جدول 

 محوریت موضوع ای از نتایج پژوهشخالصه مرجع

[Rahnamaei, 1994] تبیین نقش دولت در تقابل با نظریه  ایران است. در شهری توسعه عامل ترینمهم دولت

 .هانس بوبکبری داری بهرهسرمایه

[Ali Akbari, 1999] نقش  ،از درآمد نفت ناشیاعتبارات  یو اعطا یساالر یوانگسترش د یقدولت از طر

 . داشته است یالماستان ا ینیدر شهرنش یابرجسته

 تاکید بر متغیرهای اقتصاد سیاسی.

[Ziaei, 2000]  یو توسعه شهر  بودهدر کشور  اقتصادی-یساختار اجتماع یجاددر ا یعامل اصلدولت 

 یران است. فضا در ا تولیدعنوان شکل غالب به یرانت

 توجه به عامل رانت دولتی.

[Nazari, 2001] یی از طریق شبکه ارتباط در توسعه عمران روستا اساسی نقش بعد از انقالب، دولت

 روستایی و مخابرات روستایی داشته است. 

ها و توجه کمتر به توجه بیشتر به زیرساخت

 فرآیندهای مداخله دولت.

[Amirian, 2004] ،مشکالت اساسی را آفریده است و دولت باید  مداخله دولت در نظام توسعه شهری

جایگاه و نقش اصیل خود را بیابد و از عرصه اقتصاد و جامعه مدنی به اندازه شایسته 

 نشینی کند.و الزم عقب

توجه بیشتر به پیامدها و توجه کمتر به 

 فرآیندهای مداخله دولت.

[Mahdaviwafa et al., 
2009] 

اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتی، عامل مهمی در توسعه شهری تهران بوده است که 

 شود. سازی میتوسط بازوی اجرایی دولت پیاده

توجه به متغیرهای اقتصاد سیاسی فضا در 

 سطح تحلیلی کالن.

[Khairzadeh & 
Davoodpour, 2015] 

رویی و توسعه های زمین و مسکن دولتی، عامل اصلی در ایجاد پراکندهسیاست

 قاعده شهر به سمت پیرامون بوده است. بی

توجه صرف به ابعاد کالبدی فضایی مداخله 

 دولت در توسعه شهری.

[Rahimi et al., 2017] قاعده نواحی پیراشهری ابعاد مختلف تفرق سیاسی از جمله عوامل مهم گسترش بی

 بوده است که از طریق دولت هدایت شده است. 

 تاکید بیشتر بر ابعاد نهادی مداخله دولت.

[Yousefi et al., 2018] داری مستغالت، عامل مهمی در توسعه شهر شاهدشهر به سمت اراضی سرمایه

 پیرامونی بوده است. 

توجه به ناکارآمدی دولت در مقابله با 

 داری مستغالت.سرمایه

[Esmaeilzadeh et al., 
2018] 

های نوسازی، نشینی، سیاستداری، تنوع اقتصادی، حاشیههای نظام سرمایهمولفه

ترین ابعاد مداخله دولت در توسعه پیراشهری مدیریت ناکارآمد و ضعف قوانین، مهم

 اند. ارومیه بوده

داری (دارای مشابهت های سرمایهتوجه به مولفه

 شناختی).با مطالعه حاضر از نظر روش

[Carruthers, 2003] دلیل وجود زمین ارزان و فقدان قوانین سختگیرانه، توسعه شهری در آمریکا به به

 یابد.سمت پیراشهر سوق می

توجه به عامل تفرق سیاسی در توسعه پراکنده 

 پیراشهری.

[Forester, 2012] گذاری اقتصادی، های توسعه شهری و سیاستدولت از طریق ابزارهایی مانند طرح

 کند. نقش اساسی در توسعه شهری ایفا می

توجه کمتر به پیامدهای ناشی از مداخله دولت 

 در توسعه شهری.

[Wang et al., 2014]  یرامونی پوجود قوانین سختگیرانه در تایپه موجب کنترل توسعه شهر به سمت اراضی

 شده است. اما در پکن چنین قوانینی وجود ندارد.

تاکید بر نقش قوانین و ضوابط دولتی در کنترل 

 توسعه شهری.

[Kleemann et al., 2017]  عامل  یمتمسکن ارزان ق یالتتسه یجادو ا یشغل یهافرصت ارایهنقش دولت در

 توسعه پیراشهر در غنا بوده است. 

دولتی در توسعه توجه به نقش تسهیالت 

 پیراشهری.

[Pallavi, 2019] یبرا یمناسب ینهزم یایهدر مناطق حاش زمین یمتقبودن پایینمرکز شهر  یرشد باال 

 کند. توسعه پیراشهری فراهم می

حمل و نقل، توجه به نقش دولت در توسعه 

 یع.صنایحی و مراکز تفر

 

نقش دولت در گسترش دهد، ها نشان میچنانچه نتایج پژوهش

ها و وظایف دولت شناسی نقشنواحی پیراشهری از منظر آسیب

خوبی بررسی نشده است. در واقع هنوز به این سئوال پاسخ داده به

ه ب یسازوکار مداخله دولت در فرآیند گسترش شهر نشده است که 

 یروهاین یرشدن سافعال هایینهبوده است که زم یچه نحو

در این را  ینامطلوب بعد یامدهایسوداگرانه را فراهم کرده و پ

بنابراین تحلیل ابعاد ناکارآمدی دولت  گذاشته است؟ یبر جانواحی 

در گسترش پیراشهری موضوعی است که با مطالعه موردی شهر 

نگاهی به سیر تاریخی گسترش شهر سنندج دنبال شده است. 

که بیشترین تحوالت کالبدی این شهر طی  دهدیمسنندج نشان 

) ٨تا  ٥/١چهار دهه گذشته در نواحی پیراشهری در شعاع بین (

که حریم شهر نیز  از محدوده طرح توسعه و عمران شهریکیلومتری 

این در حالی است که شهر سنندج نه  ، صورت گرفته است.است

 اب لکه شهریاندازه بزرگی داشته و نه شهری صنعتی بوده است. ب

 ستانا دربودن اداری-سیاسی مرکز امتیاز با میانه، اما جمعیتی اندازه

 خدمات بوده است که دارای و کاال تمرکز از برخورداری و کردستان

است  استان دیگر شهرهای به نسبت شهری اقتصاد در برتری

[Sarrafi et al., 2018: 47]. 

نفر  ۴۱۴۰۶۹جمعیت متر و با  ١٤٥٠شهر سنندج در میانگین ارتفاع 

، در محدوده ارتفاعی ناحیه کوهستانی قرار دارد. ۱۳۹۵در سال 

هکتار است که از نظر ۶/۳۶۸۸مساحت محدوده کالبدی شهر 

محله شهری  ۷۷ناحیه و  ۲۲منطقه،  ۵تقسیمات کالبدی، در قالب 

. وسعت [e-sanandaj.ir, 2020]شود ریزی و اداره میبرنامه

وسازها و مساحت محدوده قانونی شهر در چند دهه اخیر، ساخت

از یک سو و  های توسعه از دروندلیل موانع طبیعی و محدودیتبه

ر د ایهای مهاجرتی از دیگر سو، با سرعت و آهنگ کم سابقهجریان

ناحیه پیرامونی گسترش یافته است. بازتاب فضایی عملکرد این 

 ۱۳۵۵هکتار در سال ۱۸۶عوامل، گسترش محدوده کالبدی شهر از 

و  [tadbirshahr.ir, 2003] ۱۳۹۵هکتار در سال ۳۶۸۸به 

نفر در همان دوره  ۴۱۴۰۶۹نفر به  ۹۵۸۷۲افزایش جمعیت شهر از 



 ۳۵۱ دجسنن یمطالعه مورد ؛یراشهر یپ ینقش دولت در گسترش نواحــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . [Iran Statistical Center, 2016]است 

نقش  یلهدف از مطالعه حاضر، تحلشده، با عنایت به موارد مطرح

بر جنبه  یدبا تاک یراشهریدولت در توسعه و گسترش پ

الزم به توضیح است که . بوددولت  ینیآفرنقش شناسانهیبآس

منظور از دولت در پژوهش حاضر، در معنای کالن آن مد نظر است 

گانه نیست. در واقع از قوای سهو محدود به قوه مجریه یا یکی 

دولت در معنای حاکمیت مدنظر است. بنابراین نقش دولت در 

توسعه نواحی پیراشهری، از منظر نهادی بررسی شده است که در 

 گذاریبرگیرنده عملکرد تمامی نهادهای مرتبط با نظام سیاست

 توسعه شهری کشور است. 
 

 شناسیروش

. انجام شد شهر سنندج در ١٣٩٩در سال  توصیفی، این پژوهش

 نشان داده شد. ٣موقعیت شهر سنندج در شکل 

های پژوهش در سه محور اصلی با اتخاذ رویکردی ترکیبی، داده

های داده«، »های پیمایشی مبتنی بر مصاحبه با خبرگانداده«شامل 

های داده«و » اسنادی مستخرج از مستندات ناحیه پیراشهری

-١٣٩٥ساله ٤٠در دوره » های ناحیه پیراشهریمیدانی از سکونتگاه

 ). ٢گردآوری شد (جدول  ١٣٥٥

ابتدا روند تحوالت ها در دو بخش انجام شد. فرآیند تحلیل داده

ناحیه پیراشهر بر اساس شاخص رشد جمعیت، مساحت و کاربری 

ها و اقدامات دولت در ناحیه اراضی تحلیل شد و سپس بر سیاست

پیراشهر تمرکز شد. مبنای تحلیل این بخش، نتایج مصاحبه با 

در  شدههای شناساییخبرگان بود و سایر مستندات بر اساس عامل

 ). ٣مصاحبه خبرگان، گردآوری و تحلیل شد (جدول 
 

 
 موقعیت شهر سنندج  )۳شکل 

 

 پژوهششناسی مشخصات روش) ٢جدول 

 هاهای تجزیه و تحلیل دادهروش هامنبع گردآوری داده های مورد نیازداده

جمعیت و مساحت ناحیه پیراشهر در 

 های مختلفدوره

؛ ۲؛ روش آنتروپی شانون۱روش هلدرن ، بروزرسانی به روش میدانی[tadbirshahr.ir, 2003]طرح جامع شهر سنندج 

 GIS 10های موضوعی در تولید نقشه

ی و روستاهای الحاق یهامساحت محدوده

 شدهادغام

ای؛ تولید مقایسه-روش تطبیقی [tadbirshahr.ir, 2003] سنندجشهر جامع  یهاطرح

 GISهای موضوعی در نقشه
توسط  یاراض یتملک و واگذار میزان 

 دولت

-e]، شهرداری سنندج [tadbirshahr.ir, 2003] سنندجشهر جامع  یهاطرح
sanandaj.ir, 2020]  

نوع -یافتهمساحت اراضی تغییر کاربری

 تغییر کاربری

 Administration Department of Roads and] ۵های کمیسیون ماده پرونده

Urban Development of Kurdistan Province, 2020a] شهرداری سنندج ،

[e-sanandaj.ir, 2020] 

 اییسهمقا-یقیروش تطب

 SPSS 20آزمون همبستگی پیرسون  ، بروزرسانی به روش میدانی[tadbirshahr.ir, 2003]طرح جامع شهر سنندج  سنندج یرامونپ یروستاها یتجمع

فاصله روستاهای پیرامون شهر سنندج از 

 مرکز شهر

 ، بروزرسانی به روش میدانی[tadbirshahr.ir, 2003]طرح جامع شهر سنندج 

 وجو از مشاورین امالک و ساکنانپرس قیمت زمین در روستاهای ناحیه پیراشهر

 یمسکون یهامساحت شهرکموقعیت و 

 شدهاحداث

 Housing Foundation of the Islamic Revolution] مسکن شهر سنندج یادبن
of Kurdistan Province 2020] 

ای؛ تولید مقایسه-روش تطبیقی

 GISهای موضوعی در نقشه

 یمساحت و تعداد واحدهاموقعیت، 

 مسکن مهر

 Administration Department of] استان کردستان یاداره کل راه و شهرساز 
Roads and Urban Development of Kurdistan Province, 2020b] 

انداز وضعیت کالبدی، سیما و چشم

 هاسکونتگاه

 ایروش تطبیقی مقایسه برداریبرداری، نتوجو، عکسمشاهده میدانی، پرس

 کدگذاری باز و محوری مصاحبه با خبرگان متخصص خبرگان پیرامون موضوعنظرات 

�Lnرویی در مدل هلدرن:  نحوه محاسبه پراکنده ١
جمعیت پایان دوره

جمعیت آغاز دوره
� + ln�

سرانه ناخالص پایان دوره

سرانه ناخالص آغاز دوره
� = Ln (

وسعت شهر در پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره
) 2010] et al.,[Varesi  

آمده از این مدل، با مقدار دستها یا نواحی است. عدد نهایی بهشده محلهها یا نواحی با مجموع مساحت ساختهشده در سطح محلهاساس منطق این مدل، مقایسه میزان مساحت ساخته ٢

Ln (n) شود و هرچه مقدار آنتروپی به مقدار مقایسه میLn (n) در این مدل تر باشد، به همان پراکندگی بیشتر است. نزدیکPi  مساحت ساخته شده (تراکم کلی مسکونی) منطقهنسبت i  به

 .[Varesi et al., 2010]مجموع مناطق است  nمجموع مناطق و  کل مساحت ساخته شده

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــ یاکبر یعل لیاسماع ۳۵۲

  ۱۴۰۰پاییز ، ۴، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 نحوه انجام مصاحبه با خبرگان )٣جدول 

 شرح مشخصه

روش 

 گیرینمونه

 شانیخبرگان توسط ا ریاستان کردستان، سا یسنندج و اداره کل راه و شهرساز  یدر شهردار  هیخبره اول ۳ ییروش با شناسا نیدر اهدفمند گلوله برفی: 

و  دیرس یبه اشباع نظر  ۱۴و  ۱۳شماره  یهاو در نمونه افتیها ادامه پاسخ شدنیو تکرار  یبه اشباع نظر  دنیتا رس یر یگنمونه ندیشدند. فرآ یمعرف

 .شدمتوقف 

ارسال فرم با و همزمان  یتلفن ،یانجام شد. نحوه انجام مصاحبه به صورت حضور  ۱۳۹۹ماه  یدر د یادو هفته یدر بازه زمانیافته ساختارنیمه مصاحبه نوع مصاحبه

 یو تلفن یصورت حضور به یمصاحبه اصل ه،یاول یهاپاسخ یارسال شد و پس از گردآور  یکتب یهاشوندگان بود. ابتدا فرمسئواالت به مصاحبه یکتب

 .دانجام ش

 :پاسخ باز نوع سئواالت

  د؟یکنیم لیسنندج را چگونه تحل یراشهر یپ هینقش دولت در گسترش ناح-۱
 چه بوده است؟  ریسال اخ ۴۰ یسنندج در ط راشهریپ هیابزار مداخله دولت در ناح نیترمهم-۲
 وجود داشته است؟  یسنندج، ناکارآمد راشهریپ هیدولت در ناح یهااستیس ایدر کدام حوزه از اقدامات -۳
 اند؟کرده لیبر شهر تحم ییامدهایچه پ هایناکارآمد نیا-۴

 یهرساز ش یدکترا؛ دانشگاه کردستان یشهرساز  استاد؛ دانشگاه کردستان ستیز طیمح استاد؛ دانشگاه تهران یشهرساز  یدکترازن):  ۵مرد و  ۹نفر ( ۱۴ تعداد خبرگان

داره حفاظت ا سیرئ؛ مدرس تیدانشگاه ترب یشهر  یز یرو برنامه ایجغراف یدکترا؛ دانشگاه تهران یشهر  یز یرو برنامه ایجغراف یدکترا؛ دانشگاه کردستان

؛ شهر سنندج یاسالم یشورا عضوی؛ اداره راه و شهرساز  کارشناسی؛ شهردار  یو عمران یفن معاونی؛ شهردار  یو معمار  یشهرساز  معاون؛ ستیز طیمح

 ستیز طیمح فعالو  هیریاداره اوقاف و امور خ کارشناسی؛ سازمان نظام مهندس کارشناس

 

 

 هایافته

طور کلی رشد و گسترش ناحیه پیراشهری سنندج، در سه مرحله به

گیری آن؛ و شکل» تکوین«)، مرحله ۱۳۵۵-۶۵رخ داد: دوره نخست (

)، ۱۳۷۵-۹۵و دوره سوم (» توسعه«) مربوط به ۱۳۶۵-۷۵دوره دوم (

ناحیه پیراشهر نامید » رشد شتابان«توان ای که آن را میمرحله

 ). ۴(جدول 

با رشد شهر سنندج  ۱۳۵۵-۶۵در دهه یراشهری: مرحله تکوین پ

این دوره هسته اولیه در مواجه بود.  %٩/٧با نرخ شتابان شهرنشینی 

ون در پیرام، سرریز جمعیت از بخشی ونشینی شکل گرفت حاشیه

اصلی  کانون شهر نزدیک روستایی یهاسکونتگاه اسکان یافت. شهر

جمعیت بودند و در نتیجه روستاهای متعددی چون دگایران،  جذب

قرادیان، کمیز، گریاشان، خانقاه در محدوه کالبدی شهر ادغام شدند. 

منظور محدودیت در رشد شهر از درون، این تغییرات و بهدنبال به

 های شهری تبدیلهای زراعی پیرامون شهر به سرعت به کاربریزمین

 ).٤بقه نداشت (شکل که تا آن زمان سا شدند

 گفتمان آغاز و تحمیلی جنگ پایان با مرحله توسعه پیراشهری:

. شد یجادا در ناحیه پیراشهری فضایی تغییرات سازندگی، بیشترین

 ؛یافتادامه  با آهنگ و ابعاد بیشتریگسترش شهر در این دوره، 

رسید هکتار ٣٥٠٠به  ١٣٧٥ مساحت محدوده کالبدی شهر در سال

هکتار) ١٧٠٠که نسبت به مساحت شهر در مرحله تکوین پیراشهری (

دهد. در این مرحله، میان گسترش افزایش دو برابری را نشان می

وجود آمد تری بهشهر با تغییرات ناحیه پیراشهری همبستگی نزدیک

 اگذاریوو توسعه شهر رابطه مستقیمی با توسعه پیراشهری یافت. 

کن، سازی مسصورت انبوهدولت به تشویقی دولتی و سیاست زمین

ی ناحیه پیراشهر  را در مسکن و زمین سوداگری و بازیبورس فعالیت

انند م ی شهریهایکاربر یابی برخی کرد؛ به موازات آن، مکان تشدید

شهری در اراضی ناحیه های برونپایانه و هاکارگاهی، پارک مراکز

پیراشهری، به فرآیندهای فضایی در این ناحیه سرعت و موقعیت 

 احیهن تحوالت تسریع نیز در ارتباطی هایراه توسعهجدیدی بخشید. 

فعالیت در این  هایهسته رشد موجب زیرا بود. موثر پیراشهری

 شد.  نواحی
 

 کنترل با ،۱۳۷۰ دوم دهه نیمه از مرحله رشد شتابان پیراشهری:

 رد سکونت به شهر، گرایش حاشیه در غیرقانونی وسازهایساخت

 روستایی جامعه آمد. مشکالت وجودبه پیرامونی روستاهای برخی

شهر  محدوده داخل در زمین قیمتبودن باال و کردستان استان

 شرقی جنوب و جنوب روستاهای از قوی، تعدادی عامل دو عنوانبه

 برای شهری مسکن تقاضای مسیر در متفاوت آهنگ با سنندج را

 یسرنا یمنفصل شهر  یهناح بنابراین،داد.  قرار درآمدکم اقشار

در  یتشهر شده و در نها یموارد حر یزجمعیتسررمکان عنوان به

 زیآباد نننله و حسن یزه،گر یدوره، روستاها ینشهر ادغام شد. در ا

 ینقش خوابگاه ی،نواح ینقرار گرفتند. ا یمناطق منفصل شهر  وجز

ر د کردند. یتشدن هدایاداشتند و گسترش شهر را به سمت حومه

 یک هکتار در٣١٥ رسید کههکتار ٣٨١٥محدوده شهر به  ١٣٨٥سال 

ی ها، هرچند نسبت به دورهداشته است. این میزان رشدافزایش ه ده

ای هتغییر کاربری زمیندلیل ، ولی بهداردقبل کاهش چشمگیری 

ود. رروابط شهر و پیرامون به شمار میی، نقطه عطف کشاورزی و باغ

 و زراعی، باغی زمینهکتار ۱۱۴ سالیانه متوسط طوربه در این دوره

و به محدوده شهر  شده شهری سازهای و ساخت به تبدیل مراتع

چنانکه مستندات شهر نشان دادند، در این دوره افزوده شده است. 

رویی پیش رفت. بر اساس ساله، شهر همواره به سمت پراکنده۴۰

شهر سنندج در  یسوم رشد کالبد-دواز  یشبنتایج مدل هلدرن، 

مربوط  سوم-یکو  یتمربوط به رشد جمع ۱۳۵۵-۹۵ یهافاصله سال

 تییکاهش تراکم ناخالص جمع ،آن یجهکه نت بود یبه پراکنش افق

 ).۵(جدول  بود یتسرانه ناخالص جمع یشو افزا
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 ۱۳۵۵-۱۳۹۵طی دوره  سنندج یراشهریپ یهناح هایویژگی) ۴ جدول

 عوامل موثر در توسعه پیراشهر  (هکتار)مساحت پیراشهر  دوره

 رشد محدوده انتهای دوره ابتدای دوره

۶۵-۱۳۵۵ 

 (تکوین)

آباد، فرجه و آباد، مبارکنشینی؛ ادغام پنج روستا در شهر (کمیز، حاجیهای اولیه حاشیهایجاد هسته ۱۲ ۲۷ ۱۵

سازی و ایجاد بافت جدید و آمادههای های کشاورزی؛ واگذاری زمین طی طرحقرادیان)؛ تغییر کاربری زمین

 هاگسترش شهرک

۷۵-۱۳۶۵ 

 (توسعه)

قار برازان،  یسر،نا یروستاها یریپذیتآغاز جمع؛ و قشالق در شهر یرانخانقاه، دگای روستا سهادغام  ۱۶ ۴۳ ۲۷

-یونتبه سک تولیدی-یاز کشاورز  یراشهریپ یروستاها نقش ییرتغ؛ آباد و دوشانحسنیزه، آساوله، ننله، گر

 شیافزایراشهر؛ به پ یو صنعت یدیتول یهامانند کارگاه یشهر  یداز عناصر جد یانتقال بخشی؛ خوابگاه

 یو صنعت یدیانتقال عناصر تول یدر پ یارتباط مساحت شبکه

۹۵-۱۳۷۵ 

 (رشد شتابان)

ایجاد مناطق منفصل شهری ادغام روستاهای قرادیان، دگایران، فرجه، قشالق و خانقاه در شهر سنندج؛  ۲۸ ۷۱ ۴۳

پذیری روستاهای نایسر، قار، برازان، آساوله، ننله، گریزه، آباد؛ روند شتابان جمعیتنایسر، ننله، گریزه و حسن

های مسکونی ناشی از پذیری کرده بودند؛ ایجاد شهرکآباد و دوشان که در دوره قبل شروع به جمعیتحسن

ها؛ ایجاد سازین در روستاهای پیراشهری و تشدید شهرکهای مسکواگذاری زمین به شکل تعاونی

صورت لکه روی اراضی زراعی، باغی و مراتع واحدهای تولیدی و صنعتی در اراضی پیراشهری که به

اراضی توسط بنیاد مسکن در حوزه روستاهای  اند؛ الحاقروستاهای پیرامونی شهر سنندج پخش شده

 پیراشهری بیش از نیاز روستا.

 

     
  ۱۳۵۵-۹۵ناحیه پیراشهر در دوره  )۴شکل 

 
آمده از مدل هلدرن برای گسترش شهر سنندج در دوره دستنتایج به )۵جدول 

۹۵-۱۳۵۵ 

 مقدار گام

و  تیمحاسبه نسبت وسعت شهر به جمع

 سرانه ناخالص
𝐿𝐿𝐿𝐿 �412767

95872
� + 𝐿𝐿𝐿𝐿 �104 

46.5
� =

𝐿𝐿𝐿𝐿 �3688
186

�  
وسعت شهر  یعیطب تمیمحاسبه نسبت لگار

و سرانه  تیجمع یعیطب تمینسبت به لگار

 ناخالص

Ln(4/30)+Ln(2/23)=Ln
(19.82) 

و  تیجمع یمحاسبه سهم وسعت شهر در ازا

 سرانه ناخالص
۱۴۷/۳ 

2.065 میتقس
3.147

+ 1.072
3.147

= 3.147
3.147

  
 ۱۰۰ شهر یپراکندگ ییعدد نها

 ۶۵ (درصد) جمعیتمیزان رشد ناشی از 
 ۳۵ (درصد)میزان رشد پراکنده 

 

بودن قدر مطلق آنتروپی ، نزدیک۶شده در جدول بر اساس نتایج ارایه

و  ۱٫۰۹۸۶) به حد نهایی طبقات (۱٫۵۵۴۲و  ۱٫۰۵۹۱شده (محاسبه

دهنده وجود توسعه پراکنده بسیار زیاد در شهر )، نشان۱٫۶۰۹۴

 شدیدتر شده بود.  ۱۳۹۵ویژه در دوره سنندج بود که به
 

ا بش ناحیه پیراشهری سنندج: شناسی نقش دولت در گستر آسیب

توان گفت ناکارآمدی آمده تا این مرحله، میدستتوجه به نتایج به

نقش دولت در گسترش نواحی پیراشهری، امری مسلم و محرز بود. 

منظور واکاوی ابعاد این ناکارآمدی، ابتدا نتایج مصاحبه با گروه به

وط تندات مربخبرگان استخراج شد و سپس با مبنا قراردادن آن، مس

 ها،به هر یک از ابعاد، ارایه شد. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه

 ۳۲نقش دولت در گسترش ناحیه پیراشهری سنندج را از در قالب 

 ). ۷مقوله اصلی بازنمایی کرد (جدول  ۵مقوله فرعی و  ۲۹مفهوم، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــ یاکبر یعل لیاسماع ۳۵۴

  ۱۴۰۰پاییز ، ۴، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 یممربوط به محدوده و حر ینقوان یحصح یعدم اجرا یا یناکارآمد

شده، در حیطه قوانین و ضوابط مربوط نخستین عامل شناسایی :شهر

ترین عنوان مهمبه محدوده و حریم شهر قرار داشت و دولت به

شود. به کننده این قوانین محسوب میگذار و همچنین اجراقانون

ه وانین، بشونده، نقش دولت در حوزه قاعتقاد کارشناسان مصاحبه

تواند دیده شود. یکی اینکه دولت، قوانین مصوب دو صورت می

طور دقیق اجرا کرده و بر اجرای صحیح آنها نظارت نماید موجود را به

و دوم اینکه ضوابط و قوانینی را برای مدیریت توسعه پیراشهری 

وضع کند که اکنون خأل آنها وجود دارد. در خصوص نقش اول، مرور 

ر سنندج نشان داد که قانون زمین شهری و قانون لغو مستندات شه

های مالکیت اراضی بایر و موات، در اوایل انقالب، موجب واگذاری

ضابطه به اشخاص حقیقی و حقوقی شد که نقش زده و بیشتاب

ون قانقاعده نواحی پیراشهری داشت. همچنین مهمی در گسترش بی

در خارج از محدوده و  ینامه استفاده از اراضو آیین یساز شهرک

بازی در اراضی ، زمینه را برای بورسشهرها یاستحفاظ یمحر

پیراشهری در دوره قبل از انقالب فراهم کردند که نتایج آن در 

 های بعد مشهود بود. دهه

 :شهر یمحر یدر کنترل مرزها یلیجامع و تفص یهاطرح ناکارآمدی

ه پیراشهری، بخش دیگری از ناکارآمدی دولت در گسترش ناحی

 هایویژه طرحهای توسعه شهری بهمربوط به ساختار و کارکرد طرح

ها در کنترل مرزهای حریم شهر جامع بود که سبب شده تا این طرح

تاکنون دارای سه طرح  ۱۳۳۷ناموفق عمل کنند. شهر سنندج از سال 

ها در مجموع بیش از جامع و یک طرح هادی بود که این طرح

محدوده شهر الحاق کردند. بیشترین افزایش مساحت، هکتار به ۳۸۰۰

اتفاق افتاد که مساحت شهر را از  ۱۳۶۵در طرح جامع دوم در سال 

 ). ۸هکتار افزایش داد (جدول ۳۵۳۳هکتار به ۷۹۲

 
 گسترش شهر سنندج یبرا آمده از مدل آنتروپی شانوندستنتایج به )٦جدول 

 𝒑𝒑𝒊𝒊 𝑳𝑳𝑳𝑳 (𝒑𝒑𝒊𝒊) 𝒑𝒑𝒊𝒊×𝑳𝑳𝑳𝑳 (𝒑𝒑𝒊𝒊) مساحت منطقه
     *۱۳۷۰سال 

۱ ۷۱۳ ۰٫۳۳۳۴ ۱٫۰۹۸۴- ۰٫۳۶۶۲- 

۲ ۹۵۵ ۰٫۴۴۶۶ ۰٫۸۰۶۰- ۰٫۳۶۰۰- 

۳ ۴۷۰ ۰٫۲۱۹۸ ۱٫۵۱۵۰- ۰٫۳۳۲۹- 

 -۱٫۰۵۹۱ - ۱ ۲۱۳۸ کل

     **۱۳۹۵سال 

۱ ۳۸۶ ۰٫۱۶۴۵ ۱٫۸۰۴۸- ۰٫۲۹۶۸- 

۲ ۳۵۹ ۰٫۱۵۳۰ ۱٫۸۷۷۳- ۰٫۲۸۷۲- 

۳ ۷۴۱ ۰٫۳۱۵۸ ۱٫۱۵۲۶- ۰٫۳۶۳۹- 

۴ ۳۰۶ ۰٫۱۳۰۴ ۲٫۰۳۷۱- ۰٫۲۶۵۶- 

۵ ۵۵۴ ۰٫۲۳۶۱ ۱٫۴۴۳۳- ۰٫۳۴۰۷- 

 -۱٫۵۵۴۲ - ۱ ۲۳۴۶ کل

*Ln (3) = 1.0986 ** ؛Ln (5) = 1.6094 

 
 شناسی ابعاد مختلف اثرگذاری دولت بر توسعه ناحیه پیراشهری سنندجآسیب )۷جدول 

 مفاهیم مقوله فرعی

 یا عدم اجرای صحیح قوانین مربوط به محدوده و حریم شهر ناکارآمدی

مداخله از طریق قوانین مربوط 

 به حریم شهر

نامه استفاده از اراضی در خارج از محدوده و حریم استحفاظی ) و آیین۱۳۵۰سازی (سال تصویب ضوابط و مقرراتی همچون قانون شهرک

 بازی زمین و در نتیجه گسترش ناحیه پیراشهری سنندج بود. گیری بورسهای شکلترین زمینه) یکی از مهم۱۳۵۵شهرها (سال 

ط مداخله از طریق قوانین مربو

 به تملک اراضی شهری

های شهری به اشخاص ترین قوانین موثر بر تملک و واگذاری زمینقانون لغو مالکیت اراضی بایر و موات و قانون زمین شهری، از مهم

 اند. های چسبیده به محدوده شهر سنندج را هدف قرار دادههای خارج از محدوده یا زمینحقیقی و حقوقی بودند که اغلب، زمین

تفویض اختیار به شهرداری 

منظور مداخله در مسائل به

 حریم شهر

ها محول شده ، بخشی از وظایف مربوط به نظارت بر حریم شهر به شهرداریشهر، روستا و شهرک یممحدوده و حر تعاریفطبق قانون 

 ضابطه در حریم شهرها شد. های بیوساز رسد شهرداری صالحیت چنین نظارتی را نداشت و این مداخله، منجر به ساختکه به نظر می

 یندر قوان یریگعدم سخت

مالکان  یبرا یشهرساز 

 یربا هایینزم

های بایر و رهاشده، هیچ نوع جریمه و مجازاتی در نظر نگرفته، به همین دلیل بستر قوانین و ضوابط شهرسازی کشور برای مالکان زمین

 آمد که بیشتر آنها نیز در خارج از محدوده شهر سنندج قرار داشتند.فراهم ها مناسبی برای احتکار زمین در این نوع کاربری

عدم توفیق دولت در مقابله 

 خواریقانونی با زمین

 خواری را در حاشیه شهرها بگیرد. اما در این خصوص عملکرد موفقی نداشت. توانست با تصویب قوانینی، جلوی پدیده زمیندولت می

 یکپارچه یریتمدقانون فقدان 

 یزیردر نظام برنامه یشهر 

 کشور-یشهر 

تواند تصویب قانون مدیریت واحد شهری و نظارت بر اجرای آن در کلیه های اثرگذار دولت در کنترل گسترش پیراشهری، مییکی از نقش

لوی بسیاری از اقدامات سال اخیر وجود داشت، ج ۴۰در طی  یشهر  یکپارچه یریتمدهای زیرمجموعه خود باشد. اگر نهادها و سازمان

 شد.های حاشیه شهر سنندج گرفته میها در تفکیک و تملک زمینخودسرانه نهادها و سازمان

 های جامع و تفصیلی در کنترل مرزهای حریم شهر ناکارآمدی طرح

افزایش غیرواقعی محدوده شهر 

 در طرح جامع

بینی دقیق جمعیت برای افق طرح، سبب افزایش غیرواقعی محدوده شهر و الحاق اراضی های جامع شهر سنندج با عدم پیشطرح

 وسیع به محدوده خدماتی شهر سنندج شدند. 

های پایین در پیشنهاد تراکم

 طرح جامع

 ز عوامل مهم در گسترش ناحیه پیراشهر بود. های جامع شهر سنندج، یکی اهای پیشنهادشده در طرحبودن آستانه تراکمپایین

حفظ  برای یانداز چشم نبود

 ها و اراضی کشاورزیباغ

اخل به داین کاربری شدن سریع های منفعل، موجب کشیدهها و اراضی کشاورزی و تکیه بر نگرشحفظ باغ برایانداز جامع نبود چشم

 . های توسعه شهری شدشهر در قالب طرح

طرح جامع و عدم کنترل 

 تفصیلی بر ناحیه پیراشهر

 های جامع و تفصیلی کنترلی روینشین در ناحیه پیراشهر، طرحهای حاشیهدلیل ضعف قوانین موجود و وجود سوداگری در سکونتگاهبه

 این ناحیه از شهر سنندج ندارند. 
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 شناسی ابعاد مختلف اثرگذاری دولت بر توسعه ناحیه پیراشهری سنندجآسیب )۷جدول ادامه 

 مفاهیم مقوله فرعی

های سوداگری در وجود زمینه

 های توسعه شهریطرح

 کنند. عنوان ابزاری برای سوداگری در ناحیه پیراشهر عمل میهای توسعه شهری، خود بهدر بسیاری از موارد، طرح

و  بودن طرح جامعمنفعل

تفصیلی نسبت به گسترش 

 های خودروسکونتگاه

آن  رویاند و همواره دنبالههای پیراشهری حرکت نکردهگاه جلوتر از فرآیند توسعه خودجوش سکونتگاههای جامع و تفصیلی، هیچطرح

 ن ادعا است. ها، موید ایریزی برای حاشیه شهر در این طرحبودند. نگاهی به شرح خدمات و نحوه ساماندهی و برنامه

نداشتن برنامه برای مسکن 

 درآمدهای کمگروه

. از همین رو طبقات فرودست نیز در حاشیه شهر درآمد نداشتندکم یهامسکن گروه برای اییشهاند ی سنندج،توسعه شهر  یهاطرح

 جایی برای خود دست و پا کردند. 

 حریمهای توجهی به اصول آمایش سرزمین در جانمایی کاربریبی

ریزانه به فقدان نگرش برنامه

 محدوده پیراشهری

از  کی شده. هر یتلق سنندجبرای شهر  یلیعنوان عرصه تکمبه ین منطقها یرا. زنداشتتوجه  یزیرمحدوده با نگاه برنامه یندولت به ا

 .ی پرداختندمحدوده به تصرف اراض یندر ا اجتماعی، یطو شرا یطیمحیستز ئلخود بدون توجه به مسا یازن با متناسب، نهادها

یابی خارج از ضابطه مراکز مکان

خدماتی، آموزشی و نظامی در 

 محدوده پیراشهر

صورت کامًال آگاهانه توسط نهادهای بخش ها، فرودگاه، دانشگاه و مراکز نظامی، بهیابی مراکز خدمات شهری مانند ترمینال، پایانهمکان

 های آمایشی فرادست نبود. های جامع شهر سنندج و طرحدولتی در ناحیه پیراشهر انجام شده است که در هماهنگی با طرح

 هایییجانما یصدور مجوز برا

 یغلط صنعت

های غلط صنعتی (از جمله صنایع پتروشیمی) در روستاهای واقع در سازمان محیط زیست در شهر سنندج، با صدور مجوز برای جانمایی

 محیطی، محرک و مشوقی بر فروش و تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط روستاییان شد. های زیستبر ایجاد آلودگیحریم، عالوه

های گرفتن اصول برنامهنادیده

ای در توسعه آمایش منطقه

 نواحی صنعتی

، اما گرفتصورت  یدو ارزش تول بودن زمینی، ارزاناقتصاد یهمانند توج یبر اساس عواملدر شهر سنندج  یصنعت یهاشهرک یابیمکان

 .نبود یطیمحیستز یابیو ارز ینسرزم یشآما ی،امنطقه یزیربرنامه یجبر نتا یمبتن

های عدم نظارت بر اجرای طرح

 ایآمایش منطقه

 ها نظارت کند.کند. اما از سوی دیگر، حاضر نیست بر اجرای این طرحهای فرادست برای آمایش مناطق تهیه میدولت از یک سو، برنامه

 ها و اقدامات نادرست در بخش زمین و مسکنسیاست

الحاق، تملک و واگذاری اراضی 

 پیراشهر

 نیدر قالب قانون زم یگرد یشهر را به محدوده آن الحاق نموده و از سو یرامونپ یاراض یلی،طرح جامع و تفص یهسو، با ته یکدولت از 

 .کرده استرا تملک و واگذار  یاراض ینا ی،شهر 

ضابطه برای صدور مجوزهای بی

 واگذاری اراضی

ها از دستاندازی کمک کند، برعکس، سوداگری زمین را در جای اینکه به حفاظت این زمینهای دولتی بهتصرف زمین توسط ارگان

نفوذ با استفاده از مجوزهای صادره از سوی دولت انجام ها توسط افراد ذیناحیه پیراشهر سنندج تسریع کرد. بسیاری از این سوداگری

 شده است. 

های ادرست سایتیابی نمکان

سازی زمین در اراضی آماده

 کشاورزی و باغی حاشیه شهر

ترین مصادیق مداخله و از مهمسازی سنندج های آمادهطرح ینتراز بزرگی و شهرک بهاران، سعدیان، قراد یاراض یساز آماده یهاطرح

، دجسنن شدهاراضی آمادهیابی آنها تمامًا در اراضی زراعی و باغی صورت گرفته است. دولت در گسترش ناحیه پیراشهری بود که مکان

محدوده  های کشاورزی بینها و زمینباغ یریمنجر به قرارگو  یابی داشتنداز بافت پر شهری در مراحل اولیه مکان یادیفاصله ز

 ند. سازی شدآماده

های تفکیک و واگذاری زمین

های حاشیه شهر از طریق تعاونی

 مسکن

تفاده را با اس ینزم ها،یتعاونیکی از ابعاد مداخله دولت در گسترش پیراشهر سنندج، واگذاری زمین از طریق تعاونی مسکن بود که این 

 هاییتعاون یراشهری سنندج توسطمحدوده پ یدر روستاها ینزم یص. فرآیند تخصکردندیو واگذار میک تفک یاز ابزار و امکانات دولت

 شد.  یاراضی زراعی و باغات به مسکون گسترده مسکن سبب تغییر کاربری

های مبانی در توجه به دهک

های مسکن و سیاست

 گرفتن اقشار محرومنادیده

رغم های میانی از مزایای مسکن اجتماعی شد، در حالی که علیمندی دهکهای دولتی در بخش مسکن، در عمل موجب بهرهسیاست

 های محروم جامعه نشده است. درآمد و گروهتبلیغات و شعارها، توجه چندانی به اقشار کم

 سنندج، مطابق با اصول توسعه درونی نبود.های مسکن مهر در شهر یابی سایتمکان زاعدم توجه به توسعه درون

تخصیص اراضی حریم شهر به 

 های مسکن مهرسایت

نشینی نوین را تولید کرد و موجب پدیدآمدن های مسکن مهر، حاشیهدولت، اغلب با تخصیص اراضی واقع در حریم شهرها به سایت

 جریانات جدید بین مرکز و حاشیه شهر شد. 

وابسته های عدم ایجاد کاربری

های مسکن به مسکن در پروژه

 مهر

های خدماتی وابسته به مسکن (از جمله حمل و نقل عمومی، مشاغل خدماتی و های مسکن مهر در شهر سنندج، فاقد کاربریسایت

ل ها شکصورت بسیار پراکنده در پیرامون این سایتها بهتدریج، این مشاغل و فعالیتتجهیزات شهری) هستند. به همین دلیل به

 گرفتند. 

 نشینی به دالیل سیاسی، اجتماعی و حقوقیعدم مقابله با حاشیه

اهداف سیاسی برای حمایت از 

 روستاهای پیراشهری

حیه ترین دالیل گسترش ناوجود نگاه سیاسی و انتخاباتی برای الحاق روستاها به حریم شهر سنندج یا تبدیل روستاها به شهر، از مهم

 پیراشهر سنندج بود.

حمایت قانون از مالکیت 

 نشینان بر زمین و مسکن حاشیه

صورت تصرف عدوانی انجام نشد؛ بلکه این گاه بهنشینی و ساخت آلونک، برخالف سایر کشورها، در ایران هیچتملک زمین برای حاشیه

 د. نشینی به لحاظ قانونی وجود ندار شیهها در بازار غیررسمی مسکن به مالکان فروخته شدند. بنابراین امکان مقابله با فرآیند حازمین

های سیاسی در وجود انگیزه

 نشینیحمایت از حاشیه

عنوان وسازهای غیرقانونی را بهنشینان ندارد و پس از مدتی، ساختبنا به دالیل سیاسی یا اجتماعی، دولت تمایلی به مقابله با حاشیه

 بخشی از بافت و ساختار شهر پذیرفت. 
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 مصوب شهر سنندج یتوسعه شهر  یهاطرحمعرفی خصوصیات   )۸جدول 

 پیشنهادی وضع موجود نام مشاور طرحعنوان 
 مساحت  سال شروع

 (هکتار)شهر 
 مساحت شهر در افق افق طرحسال  (نفر)جمعیت شهر 

  (هکتار)طرح 
 جمعیت شهر

 (نفر)افق طرح در 
 - ۷۵۶٫۲۵ - ۴۳۶۷۸ ۲۲۰ ۱۳۳۷ نوآلت آمریکایی مشاوران هادی شهر سنندج

 ۱۰۲۹۴۵ ۷۹۲ ۱۳۶۲ ۶۷۳۹۷ ۳۵۹ ۱۳۵۲ مشاور مرجان ینمهندس جامع اول

 ۳۹۳۸۷۶ ۵/۳۵۳۳ ۱۳۷۵ ۲۰۳۹۷۵ ۱۶۸۰ ۱۳۶۵ مهندسین مشاور فرافزا جامع دوم 
 ۳۹۲۹۰۰ ۴۰۶۵ ۱۳۹۴ ۳۲۲۴۵۰ ۳۸۱۵ ۱۳۸۳ مهدسین مشاور تدبیر شهر جامع سوم 

 

نتایج مصاحبه با خبرگان و بررسی مستندات شهر سنندج حاکی از 

دلیل عدم های جامع شهر سنندج، همواره بهآن بود که طرح

بینی دقیق جمعیت شهر در افق طرح و الحاق زمین به محدوده پیش

 های پایین برایشهر بیش از حد نیاز آن و همچنین پیشنهاد تراکم

سنندج را فراهم نمودند که این  رویی شهرشهر، موجبات پراکنده

مساله، موجب گسترش شهر به سمت مرزهای پیراشهر شد و فرآیند 

 . )٥؛ شکل ٩(جدول  با سوداگری زمین در این نواحی همراه بود

 
 )١٣٧٠-١٣٩٥( سنندج شهر به الحاقی هایمحدوده مشخصات) ٩ جدول

 (هکتار) وسعت الحاق  سال الحاق نام محدوده

 ۱۰۰۰ ۱۳۷۱ بهاران

 ۱۳ ۱۳۷۵ مولوی

 ۱۸ ۱۳۷۸ معلم و پایانه مسافربری

 ۷۸ ۱۳۷۸ ورمقانی، سپاه و احمدی

 ۷۳ ۱۳۸۳ بعثت و راه و ترابری

 ۴۰ ۱۳۸۴ آذر و وحدت ۵

 ۲۴ ۱۳۸۶ قشالق

 ۵ ۱۳۸۷ گریزه

 ۱۷۰ ۱۳۸۹ آبادحسن

 ۳۴۰ ۱۳۸۹ نایسر

 ۹۰ ۱۳۸۹ ننله

 

انداز مشخصی های جامع، چشماز آنجا که در شرح خدمات طرح

ها درآمد وجود نداشت و از طرفی، این طرحهای کمبرای مسکن گروه

های خارج از ای روشن برای حفظ اراضی کشاورزی و باغفاقد برنامه

 منظور فروش، تفکیکشهر بودند، بنابراین اراضی زراعی و باغی به

و  نیاول توان گفتبنابراین میرفته است. وساز شده و زیر ساخت

، یتجمع ندهیساما یرو برایشپ ینهترین گزبه اجبار، مهم یدشا

 هاطراف شهر به محدود یسنندج، الحاق اراض فضا و عملکرد شهر

 ودب یمنفصل شهر  یصورت نواحآن به یروستاها یرشو پذ یقانون

 ود زمینوج .که از طریق مصوبات طرح جامع و تفصیلی عملی شد

پذیری در روستاهای حوزه نفوذ، به فرآیند ارزان و نرخ باالی جمعیت

 ١٣٩٥تا  ١٣٨٥ ه ازسال١٠دوره  تغییرات جمعیتیالحاق دامن زد. روند 

آهنگ  بیانگرکه  دادرا نشان  ٢/٥میانگین نرخ رشد ، در این روستاها

 ١٢الحاق رسمی  رغمیعل. بود روستاهان ایپذیری باالی جمعیت

آباد، آباد، فرجه، قرادیان، مبارکی (کمیز، حاجیاهیحاشروستای 

، نایسر، ننله، گریزه و قشالق) و فضاهای آبادحسنخانقاه، دگایران، 

 هامحدودهحریم به محدوده شهر، بخش قابل توجهی از زمین در این 

 فضاهای تولیدشده حاصل ازبازی قرار گرفت. نیز در معرض بورس

 ١٧شامل ) ۱۳۵۵-۹۵الحاق محدوده به شهر سنندج طی چهار دهه (

 ).٥؛ شکل ٩هکتار بوده (جدول ١٨٥٦شهرک مسکونی با مساحت 

 

 
 شده به شهر سنندجی الحاقی و روستاهای ادغامهامحدوده )٥شکل 

 
 های حریم:کاربریین در جانمایی سرزم یشبه اصول آما توجهیبی

های حریم شهر بود که در تقابل عامل دیگر، جانمایی نادرست کاربری

با اصول آمایش سرزمین و معیارهای زیست محیطی بود. 

های صنعتی، مراکز نظامی و واحدهای خدماتی مانند شهرک

هایی بودند که همگی در ها و فرودگاه، کاربریها، پایانهترمینال

یابی شدند. سنندج ولی با اصول نادرست مکان خارج از حریم شهر

های کاربرییابی مکاننتیجه نهایی از تحلیل این عامل آن بود که 

 ینه اتوسع یاییدر ارتباط با پو یتناقض اساس یکهمواره با حریم، 

 کندیاقتضا م آمایش سرزمیناصول  ،سو یکاز  یرا. زبودمراکز مواجه 

 ینیابی شوند تا کمترواحدها در خارج از محدوده شهر مکان ینکه ا

 یگر،د یرا بر شهر داشته باشند. اما از سو یطیمح یستاثرات ز

 یدیجد هاییانآمدن جرید، موجب پدحریم شهریابی آنها در مکان

و  یشغل یو اشتغال، تردد کاال و مسافر، سفرها یتاز جمع
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 ترافزون یکه خود موجب وابستگ شدروزانه  یپاندول یهامهاجرت

 ینا ینب یامبادله هاییانجر یدبه شهر مادر و تشد یراشهریپ یهناح

 ییو اشتغال تا جا یتجمع هاییانجر ینا یتًا،. نهاشد یهدو ناح

 کرده و یتهدا یراشهررا به سمت پ یکه توسعه شهر  یافتندادامه 

. شوندشهرها  یدر داخل محدوده خدمات ینواح ینموجب ادغام ا

 یریتو مد شودمیتکرار  که همان چرخه متناقض مجدداً  ینجاستا

شکل ( از شهر انتقال دهد یرونمراکز را به ب یندوباره ا یستیبا یشهر 

د مانن ییدر کالنشهرها یو نظام یصنعت هاییبه کاربر  ی. نگاه)۶

به محدوده شهر وارد  یماز حر یجقبل به تدر یهاتهران که از دهه

 بود.مساله  ینا یدد، موشدن
 

  

  
مثابه عرصه کارکرد کارگاهی و انبارداری در ناحیه پیراشهر سنندج به )۶شکل 

 تکمیلی شهری

 

 شاید بتوانبخش زمین و مسکن: و اقدامات نادرست در  هاسیاست

ترین نقش دولت در گسترش ناحیه پیراشهری سنندج، گفت مهم

های زمین و مسکن بود که در قالب الگوهای مربوط به سیاست

های سازیسازی زمین، شهرکهای آمادهمختلفی همچون طرح

های مسکن مهر و تملک و واگذاری زمین از طریق مسکونی، پروژه

طی چند  یمسکون یساز رکشه یاستسها صورت گرفت. تعاونی

کوچک و متوسط کشور  یشهرها ییدر تحوالت فضا یدهه نقش اصل

این سیاست توسط سازمان  .ایفا نموداین شهرها  یرامونیپ یدر اراض

ساز با گذار و تصمیمعنوان مرجع سیاستمسکن و شهرسازی به

ها ها و نهادهای دولتی، بانکهای مسکن، دستگاههمکاری تعاونی

گذار، رقم خورد. عنوان مراجع متقاضی و سرمایهسات مالی بهو موس

-۹۵ارزیابی این سیاست در شهر سنندج نشان داد که طی دوره 

زراعی، باغی و مراتع  نیزمهکتار ۲۸متوسط  طور، سالیانه به۱۳۵۵

در طول چهار دهه اخیر نیز، در مجموع به شهرک تبدیل شده و 

پیراشهر سنندج به کاربری  هکتار پوشش زمین را در ناحیه۱۱۲۵

؛ شکل ۱۰شهری تبدیل کرده و به محدوده کالبدی شهر افزود (جدول 

). بیشترین نرخ تبدیل و تغییر زمین، مربوط به پوشش زراعی بود ۷

سازی در بستر این های شهرکطرح %۷۸هکتار یا ۸۸۰که تقریبًا 

اطی های ارتبدر امتداد راهموقعیت این اراضی  اراضی ساخته شد.

صورت دولتی و کرانه جنوب و جنوب شرقی و مالکیت آن بهپس

توسعه برای تالقی و پیوستگی محدوه  منظورموات، در تعیین به

 کننده داشت.نقش تعیین شهر با اراضی خارج از محدوده شهری

 احلمر  محدوده شهر در پرتراکم بافت از گسست فضایی این اراضی

تحت تاثیر عملکرد محورهای ارتباطی،  سازی،یابی و آمادهمکان اولیه

به آهنگ تبدیل پوشش زمین در سایر قطعات باغی و زراعی واقع 

 ها دامن زد. در حد فاصل شهر و شهرک

 
 طرح ۲۵سنندج برای  پیراشهر در زمین پوشش تبدیل و تغییر مساحت )۱۰ جدول

  سازیشهرک

 )هکتار( مساحت کاربری 

 ۶۹/۸۸۰ تبدیل پوشش زراعی به شهرک

 ۸۲/۱۷۶ تبدیل پوشش مرتعی به شهرک

 ۶۸/۶۷ تبدیل پوشش باغی به شهرک

 ۱۱۲۵/ ۱۹ مجموع

 

 
 سازی های آمادههای مسکونی در قالب طرحموقعیت شهرک )۷شکل 

 

های پیرامون شهر سنندج، همواره چنانکه اشاره شد، قیمت زمین

تر بود. بنابراین زمین های داخل شهر ارزاننسبت به قیمت زمین

ک منظور تملقیمت توجیه اقتصادی مناسبی، هم برای دولت بهارزان

منظور خرید مسکن وارد بهو واگذاری آن و هم برای مهاجران تازه

های قیمت زمین در روستاهای پیرامون دادهکند. بررسی ایجاد می

، حاکی از ارتباط قوی و مستقیم بین ١٣٩٥شهر سنندج برای سال 

قیمت زمین با جمعیت روستاها و ارتباط قوی و معکوس بین 

و  ١١های قیمت زمین با فاصله روستاها از شهر سنندج بود (جدول

، ری داشته). در واقع هر چقدر روستاهای پیرامونی جمعیت بیشت١٢

قیمت زمین نیز در آنجا باالتر بوده و هرچه فاصله کمتری از شهر 
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 سنندج داشتند، به همان میزان قیمت زمین در آنجا باالتر بود. 

 
نتایج قیمت زمین، فاصله روستاها از شهر سنندج و جمعیت آنها در  )١١جدول 

 ١٣٩٥سال 

جمعیت در سال  نام روستا

۱۳۹۵ 

فاصله از شهر سنندج 

 (متر)

 قیمت هر متر زمین

 (تومان)

 ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰ ۷۵۰۰۰ نایسر

 ۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰ ۱۳۳۱۷ آبادحسن

 ۳۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۹۳۰۳ ننله

 ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰ ۷۰۹۰ دوشان

 ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰ ۲۱۳۰ گریزه

 ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰ ۵۰۰۰ آساوله

 ۳۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰ ۸۰۰۹ قار

 ۳۰۰۰۰۰ ۲۹۵۰ ۱۴۸۳ سرخه دزج

 ۳۵۰۰۰۰ ۲۰۸۰ ۱۳۲۱ برازان

 ۳۰۰۰۰۰ ۴۸۵۴ ۵۸۴ آجگره

 ۲۵۰۰۰۰ ۶۳۷۸ ۳۴۳ باباریز

 
یی های روستانتیجه آزمون پیرسون برای همبستگی بین قیمت زمین )۱۲جدول 

 )۱۱(تعداد روستاها= ۱۳۹۵با فاصله روستاها از شهر سنندج و جمعیت آنها در سال 

 داریسطح معنی های روستاییقیمت زمین متغیر

 ۰٫۰۱۱ ۰٫۷۲۹ جمعیت روستاها

 ۰٫۰۲۵ -۰٫۶۶۷ فاصله روستاها از شهر سنندج

 

تملک اراضی توسط دولت، از جمله اقدامات دیگری بود که در 

کردن زمین و واگذاری زمین ارزان برای حل راستای سیاست دولتی

مشکل مسکن در دوره بعد از انقالب مطرح شد. در شهر سنندج این 

اخیر، در مجموع موجب دولت طی چهار دهه شیوه دخالت مستقیم 

هکتار زمین ملی، موات و بایر در اراضی پیراشهر شد ١١٠٠٠واگذاری 

ای از اراضی در اختیار ). از این طریق بخش عمده٨؛ شکل ١٣(جدول 

ترین مالک زمین شهری پس دولت قرار گرفت و دولت رسماً به بزرگ

یزان تملک در پیراشهر از انقالب تبدیل شد. چنانچه، باالترین م

دولتی بود که اساسًا جزو منابع -) مربوط به اراضی ملی%٥١سنندج (

 شوند و نه زمین شهری. طبیعی محسوب می

سهم اراضی واگذارشده توسط دولت به تفکیک کاربری مسکونی 

قطعه  ٣٢١متر مربع) و غیرمسکونی (٣٢٩٫٥٥قطعه معادل  ٥٢٦١(

ربری مسکونی بیانگر عرصه مداخله متر مربع) بود. کا٣٠١٫٨٣معادل 

تعاونی،  ٥٤های مسکن بود که با تشکیل دولت از طریق تعاونی

سازی و واگذار کرد. هکتار اراضی از پیراشهر را آماده٦٣٠مجموعًا 

 یاهواسط عوامل ها، مقابله باتعاونی نکته مهم اینجاست که رسالت

 در شهر سنندج مسکن هایتعاونیه است؛ در حالی ک داللی مسکن و

عمل کرده و با استفاده از  زمین توزیع و تهیه در نقش واسطه صرفاً 

ی وسیعی را در حاشیه هانیزمناکارآمدی نظام مدیریت شهری، 

صورت قانونی از شهرها و خارج از محدوده قانونی خریداری و به

های جامع، به محدوده شهر الحاق کرد. بیشترین اراضی طریق طرح

کرانه جنوب و جنوب از طریق تعاونی مسکن، در پسواگذارشده 

، سال ۱۰این روند تنها در طول  شرقی شهر سنندج قرار داشتند.

 هکتار٢٥٥٨به  ١٣٦٥هکتار در سال ١٢٥٢از را محدوده شهری سنندج 

ساله پیش از آن ١٠ که نسبت به دوره افزایش داده ١٣٧٥در سال 

 . برابر افزایش یافت ٣/٤

 
  ١٣٩٥-١٣٥٥میزان تملک زمین توسط دولت در پیراشهر سنندج  )١٣جدول 

 نوع اراضی (هکتار) مساحت درصد

 دولتی-ملی ۵۶۶۶ ۵۱
 موات ۲۸۳۳ ۲۶
 بایر و دایر ۲۵۰۱ ۲۳
 کل ۱۱۰۰۰ ۱۰۰

 

 
 )۱۳۵۵-۱۳۹۵تملک اراضی توسط دولت در شهر سنندج () ۸شکل 

 

و  یتعاون ۴۰در قالب هایی بود که ، از دیگر سیاستمسکن مهر

واگذارشده در  یاراض. اجرا شد ی در شهر سنندجواحد مسکون ۱۳۹۹۰

شد. شهر سنندج را شامل  یمسکون یاراض %۷قالب مسکن مهر 

های مسکن مهر در شهر سنندج، عدم ترین نقد وارد بر پروژهمهم

 هاییابی سایتهای توسعه درونی، چه از نظر مکانتوجه به مولفه

های وابسته به مسکن بود. ظر احداث کاربریپروژه و چه از ن

های مسکن مهر، در جنوب شرقی شهر روی یابی سایتمکان

قیمت دولتی متصل به خط محدوده شهر انجام شد. های ارزانزمین

های از سوی دیگر، تسهیالت وابسته به مسکن همچون کاربری

ر های پروژه در نظآموزشی، خدماتی و تفریحی، در محدوده سایت

 های مسکونیگرفته نشده و کل محدوده پروژه اختصاص به بلوک

 صورتهای فوق بهداشت که خود این مساله، منجر به ایجاد کاربری

پراکنده و غیرمنسجم در اطراف پروژه شد که از مصادیق بارز توسعه 

 پراکنده بود. 



 ۳۵۹ دجسنن یمطالعه مورد ؛یراشهر یپ ینقش دولت در گسترش نواحــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                             Volume 36, Issue 4, Fall 2021 

 ی:وقو حق یاجتماع یاسی،س یلبه دال نشینییهمقابله با حاش عدم

بود.  نشینیآخر مربوط به عدم مقابله مستقیم دولت با حاشیهعامل 

شهر  نشین درها نشان داد که با توجه به جمعیت باالی حاشیهیافته

سنندج، همواره نگاه سیاسی و انتخاباتی به جلب آرای ساکنان این 

دلیل فقر نسبی مناطق از سوی دولتمردان وجود داشت. از طرفی به

ن ها، گفتمان دولت ایعیشتی این سکونتگاهو ناپایداری وضعیت م

بوده که ساکنان این مناطق مورد حمایت و توانمندسازی قرار گیرند. 

این گفتمان هرچند حالت شعاری داشته و در عمل توانمندسازی 

ساز بند، خود زمینههای نیمچندانی انجام نشد، اما همین حمایت

جوش این تشویق به مهاجرت به این نواحی و گسترش خود

ی هادلیل اینکه اکثر سکونتگاهها بود. از طرفی، بهسکونتگاه

نشین شهر سنندج قبًال جزو روستاهای پیرامونی بودند، از حاشیه

ی پذیری روستایاین رو گسترش این نواحی، جزیی از فرآیند جمعیت

تر اینکه نحوه مالکیت زمین و مسکن در محسوب شد و نکته مهم

ت کامًال قانونی و بدون تصرف عدوانی انجام شد. صور این نواحی به

ها بنابراین امکان مقابله حقوقی و قضایی با گسترش این سکونتگاه

وجود نداشت. نتیجه این فرآیند آن بود که پس از مدتی، دولت 

عنوان بخشی از بافت شهر نشین بهناگزیر از پذیرش مناطق حاشیه

دهد. حتی پس از ت میشود و باالجبار به این نواحی خدمامی

شدن مدت زمان معینی، این مناطق را از طریق مصوبات طرح سپری

 ). ۹نماید (شکل جامع، به بافت اصلی شهر الحاق می

 

 

 

نشینی و کیفیت نامناسب مسکن در برخی از سیمای کالبدی حاشیه )۹شکل 

 های پیراشهری سنندجسکونتگاه
 

 بحث

در خصوص ابعاد مداخله دولت در گسترش نواحی پیراشهری، 

مطالعه حاضر به پنج ُبعد یا مقوله اصلی رسید. در هر یک از ابعاد، 

از آنها در مطالعات  یکه بخشهایی وجود دارد. ها و ضعفگسست

 یارآمدناکدر خصوص بعد نخست یعنی  اند.شده ییشناسا یزن یقبل

، هرش یممربوط به محدوده و حر ینانقو یحصح یعدم اجرا یا ینقوان

نقش دولت، یک نقش سلبی و پیشگیرانه است و در واقع شامل 

اقدامات قانونی است که بایستی به منظور کنترل توسعه خارج از 

 [Wang et al., 2014]طور که قاعده شهری انجام دهد. همان

اوتی فاند، وجود یا عدم وجود قوانین سختگیرانه، اثرات متنشان داده

 [Carruthers, 2003]در کنترل محدوده شهرها دارد. همچنین 

 رویه شهرهاترین دالیل توسعه بینشان داده است که یکی از مهم

به خارج از مرزهای حریم، نبود قوانین کنترلی از سوی دولت است. 

بنابراین، یکی از دالیل ناکارآمدی مداخله دولتی و یکی از دالیل مهم 

سال اخیر، عدم توجه به نقش سلبی  ۴۰سنندج در طی رشد پیراشهر 

و پیشگیرانه دولت در کنترل محدوده و حریم شهر از طریق قوانین 

 Shafiee]های و مقررات بوده است. نتایج این بخش، با پژوهش
Sabet, 2007]  و[Esmaeilzadeh et al., 2018]  .همسو است 

جامع و  یهاطرح حوزه دوم مداخله دولت در گسترش پیراشهر، به

های های موجود، طرحشود. به گواهی پژوهشیلی مربوط میتفص

های جامع و تفصیلی، اصوًال هیچ نوع کنترلی بر گسترش سکونتگاه

دهد که محدوده ای ندارند و شرح خدمات آنها نیز نشان میحاشیه

ها، عمدتًا روی محدوده خدماتی شهرها ریزی این طرحهدف برنامه

آمده از تحلیل این مقوله با مطالعات دسترد. نتایج بهتمرکز دا

[Poorahmad et al., 2006; Shafiee Sabet, 2007; Imani 
Jajarmi, 2016]  .دارای همسویی است 

 یمحر هاییکاربر  ییدر جانما ینسرزم یشبه اصول آما توجهیبی

های دخالت دولت است که موجب تسریع در نیز از دیگر حوزه

شود. های مبادالتی بین شهر اصلی و نواحی پیرامونی میجریان

ترین ناکارآمدی دولت در این حوزه، تمایزگذاری بین شهر و مهم

ریزانه است. بدین گونه که حریم حریم شهر از منظر اقدامات برنامه

 گاه برای سرریز شهر همعنوان یک عرصه تکمیلی و تخلیهشهر را به

بیند و ها میاز نظر کارکردها و فعالیت از نظر جمعیتی و هم

ای به جز آمایش سرزمین برای این همچنین طرح و برنامه

های این طرح نیز نادیده گرفته مشیها وجود ندارد که خطمحدوده

ضابطه برای صنایع آالینده، توجه صرف شود. صدور مجوزهای بیمی

ی و صنعتی های تولیدهای اقتصادی در جانمایی کاربریبه مزیت

های آمایش سرزمین های جامع و تفصیلی با طرحو عدم اتصال طرح

ترین مصادیق این بعد از ناکارآمدی دولت است که مستقیمًا از مهم

 شود.موجب رشد پیراشهر می

ا هتوان گفت سیاست، میو مسکن ینزم هایدر خصوص سیاست

به اجبار و  و اقدامات موجود دولت، اکثرًا در شرایط اضطرار و بنا

انداز راهبردی برای این حوزه گونه چشماند و هیچضرورت اتخاذ شده

ویژه آنکه تاکنون در نظام از سوی دولت وجود نداشته است. به

ریزی کشور، سند فرادستی نیز برای این حوزه تعریف نشده برنامه

است. مطالعات موجود، عموماً این نتیجه را تایید کرده و بر شکست 

 Meshkini]دهند های زمین و مسکن در کشور گواهی میتسیاس
& Rahimi,  2013; Pourmohammadi & Asadi, 2014; 
Khairzadeh & Davoodpour, 2015; Esmaeilzadeh et 

al., 2018; Yousefi et al., 2018] . 
 یاسی،س یلبه دال نشینییهبا حاشدولت مقابله  عامل آخر، عدم

اصوًال پیراشهرنشینی در شکل کنونی آن ی است. و حقوق یاجتماع

 ,Shafiee Sabet]شود نشینی محسوب میدر ایران، نوعی حاشیه
2007; Shafiee Sabet, 2014; Qadermazi & Afshari, 

2008; Esmaeilzadeh et al., 2018]لوفورطور که . همان 
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های محروم و نشینی حاصل تالش گروهکند، حاشیهاستدالل می

شود که نوعی تولید فضای غیررسمی در یمحسوب مبازنده برای بقا 

های توسعه شهری است برابر تولید فضای رسمی حاصل از طرح

[Lefebvre, 1992]صورت رسمی از . بر این اساس، دولت به

، دالیل سیاسی، اجتماعی کند. اما بنا بهنشینی حمایت نمیحاشیه

گاه در صدد مقابله با این فرآیند حقوقی و اقتصادی ذکرشده، هیچ

 نیز نبوده است. 

دهد که پیچیدگی و برهمکنش آمده نشان میدستمجموع نتایج به

عوامل موثر بر گسترش فضاهای پیراشهری، دولت را در موقعیت 

ازتعریف دهد که ضرورت بپذیری قرار میجدیدی از مسئولیت

 گذاریها و وظایف آن را در ارتباط با نظام مدیریت و سیاستنقش

پذیری از آنجا ناشی نماید. این مسئولیتتوسعه شهری ایجاب می

شود که توسعه پیراشهری در میانه کشمکش دو نیروی می

برنده یعنی نیروی توسعه اقتصاد بازار و نیروی توسعه پیش

دارد. در اینجاست که نقش و مسئولیت شده دولتی قرار ریزیبرنامه

کننده منفعت عمومی جامعه عنوان نهاد ذیصالح تامیندولت به

شود. با این حال منطق مداخله دولت در تغییر بیشتر احساس می

داری و تولید فضاهای شهری، اغلب همسو با منطق نظام سرمایه

عنوان هداری از فضا ببوده است. زیرا هم دولت و هم نظام سرمایه

ا، نوع راست یندر اکنند. ابزاری برای بقا و بازتولید خود استفاده می

 نییراشهرنشیآن را پ توانیکه م شودمی یجادا ینیاز شهرنش یدیجد

 ینهادها یعنیآن  یگردولت و ارکان ددر واقع  .یدنام یدولتشبه

 ها وبانک ی،دولت یهامسکن، دستگاه هاییتعاون ی،محل یریتمد

در  فضا یدتول یاصل ینفعانو ذ یگرانباز یروها،ن ی،موسسات مال

 یفدر ائتال یروهان ینهستند. ا یدولتشبه یراشهرنشینیمرحله پ

فضا  یدو تول ییرنقش خود را در تغ یک،و قانونمند، هر  یافتهسازمان

و  یناز ارزش افزوده زم یاز سهم یمندکسب سود و بهره یبرا

 امری که بسیاری از مطالعات مشابه مانند .کنندیم یفامسکن، ا

[Ali Akbari, 1999; Ziaei, 2000; Amirian, 2004; 
Mahdaviwafa et al., 2009; Esmaeilzadeh et al., 2018; 

Yousefi et al., 2018] کنند. آن را تایید می 

بر اساس کلیه نتایج مطالعه حاضر، نقش دولت در گسترش شهری 

 ویژه در سطح نواحی پیراشهری، از دو جنبه قابل نقد است: به

شدت دلیل اینکه عوامل موثر بر گسترش فضاهای پیراشهری بهبه -۱

تنیدگی هستند و دولت در حال حاضر فاقد دارای برهمکنش و درهم

امی این عوامل است؛ در نتیجه هر ظرفیت نهادی برای مدیریت تم

انداز خاص خود یک از نهادهای زیرمجموعه دولت، در راستای چشم

و همسو با اهداف و اختیارات خودشان، به بخشی از کارکردهای این 

های ریزی و سیاستدهند که خارج از ساختار برنامهمنظور میفضا به

 کالن آمایش سرزمین قرار دارد. 
انداز مشخص برای دلیل نداشتن چشم، دولت بهاز سوی دیگر -۲

گرایانه گذاری توسعه شهری، همواره اقدامات مداخلهنظام سیاست

خود را از طریق آزمون و خطا پیش برده است که نمونه بارز آن، 

ها و اقدامات، های زمین و مسکن است. این سیاستسیاست

 وجب افزایشناپذیری بر پیکر شهر تحمیل کرده و مصدمات جبران

عدالتی فضایی بین شهر و پیراشهر شده است نابرابری اجتماعی و بی

 شدن شهر و پیراشهر یاد کرد. توان از آن به دوقطبیکه می
منظور ساماندهی نظام در همین راستا برخی پیشنهادات به

گذاری توسعه شهری با محوریت نقش دولت قابل ارایه سیاست

 است: 

نهادهای محلی همچون شورای اسالمی بر  تقویت نقش نظارتی -

 کنترل رشد اراضی پیراشهری؛

ایجاد سامانه نظارت بر گسترش پیراشهری و استخدام تیم  -

 متخصص برای پایش ساالنه تغییرات پوششی و کاربری زمین؛
های شهرسازی و شورای توافقات بازنگری در نقش کمیسیون -

 رویه اراضی پیراشهری؛یمنطقه برای جلوگیری از تغییر کاربری ب
تفویض اختیار بیشتر به نهادهای محلی و تغییر رویکرد دولت به  -

 سمت حکمروایی شهری؛
های ساماندهی حریم و تهیه طرح جامع حریم بازنگری در برنامه -

 شهر سنندج؛
مسکن در  هاییموجود در دست تعاون هایینزم یفتکل یینتع -

 ی؛وضع فعل

 هایینو فروش زم یدمسکن در خر هاییاونکردن نقش تعمحدود -

 ینده؛آ یبرا یرانهضوابط سختگ یینخارج از محدوده و تع

منظور توقف به ییقضا یهابا دستگاه یشهردار  یهمکار  -

 پیرامون شهر سنندج؛در  یرقانونیغ یوسازهاساخت

آن و  یریدر طرح جامع شهر با توجه به عدم تحقق پذ یبازنگر  -

 ی؛ساختار  یراهبرد یهابر اساس طرح یدطرح جامع جد یهته

ور به منظ ینعرضه زم برای واحد ینهاد رسم یلتشک یسنجامکان -

 معامالت غیرقانونی زمین؛کاهش 
 یافتی با رویکرد توسعه درونی شهر.باز هایینزم یتاز ظرف استفاده-

اند تودر پایان ضمن یادآوری این نکته که نتایج مطالعه حاضر می

ریزی کشور با محوریت نقش در زمینه اصالح ساختار نظام برنامه

ود شریزان شهری قرار گیرد، پیشنهاد میدوات مورد استفاده برنامه

که محققان در مطالعات آینده، بر آزمون نظریه دولت و شهرنشینی 

پردازی دولت در ن و چگونه گفتماناز منظر گفتمانی آ

 گذاری پیراشهری متمرکز شوند. سیاست
 

 یر یگجهینت

مداخالت دولت در  یجابیو ا یدر شهر سنندج، در هر دو حوزه سلب

از  کیرو، در هر  نیوجود دارد. از هم یناکارآمد ،یراشهر یپ ینواح

دولت  فیوظا که است یمطالعه، ضرور  نیمورد بحث ا یمحورها

 یهاوهیو ش یتوسعه شهر  یهاطرح ها،نامهنییآ ن،یدر قالب قوان

  . ردیو اصالح قرار گ ینیمورد بازب ن،یسرزم شیو آما یشهر  تیریمد

 

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  :یتشکر و قدردان

 گزارش نشده است. یسندگاننو یاز سو یمورد :یاخالق تاییدیه

سوم به  سندهینو یمقاله مستخرج از رساله دکتر  نیا منافع: تعارض

ران نور ته امیدوم در دانشگاه پ سندهیاول و مشاوره نو سندهینو ییراهنما

 است.
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)؛ %۲۵شناس ()، روشاول یسنده(نو یاکبر یعل یلاسماع :یسندگاننو سهم

 ینیمژده حس یدهس؛ )%۲۵شناس ()، روشدوم یسنده(نو یریانسهراب ام

 . )%۵۰/نگارنده بحث (یپژوهشگر اصل )،سوم یسنده(نو
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